
תכן מכני 

יועץ במסלול: פרופ' יורם רייך (640-7385)

מס' קורס שם הקורס מס' שעות

0542.4420 תורת המכונות 4

0542.4421 נושאים מתקדמים בתכן מערכות 
מכניות

4

0542.4422 תכן הנדסי – מבוא ושיטות 4

0542.4424 תכן ראשוני של כלי טייס 4



אשה ביקשה מבעלה שליום ההולדת שלה יקנה 
לה משהו שמסוגל להגיע מ- 0 ל- 100 תוך 4 

שניות



שלה• ההולדת שליום מבעלה ביקשה אשה
ל מ להגיע שמסוגל משהו לה יקנה

שניות תוך
כזה• למשהו התכוונה היא



ל מ להגיע שמסוגל משהו לה יקנה שלה ההולדת שליום מבעלה ביקשה אשה
שניות תוך

קבלה שהיא מה וזה



הנדסי תכן
שבת קבלת תפילה תחילה במחשבה מעשה סוף

התכן בתהליך נכונה במחשבה בשוק מצליח מוצר של טוב סוף

בכלל מוצרים ותכן מערכות תכן מכני תכן התכן בנושא מתמקד המסלול
מערכות של ואנליזה תכן מערכות מוצרים תכן

הנדסית בעבודה לתמיכה מחשב כלי לפיתוח תשתית מ תיב

אנליזה על הוא הדגש אחרים המסלולים ברוב תכנון על הוא במסלול הדגש

רוב פרויקטי הפיתוח של מוצרים כלשהם 
בעולם נכשלים

עולים בהרבה מהחזוי
מסתיימים הרבה לאחר מועד המסירה

אינם עונים על הדרישות
התוצאה: הפסדי כסף עצומים





מכני תכן עבודה במערכות מקומות

כל מקום עבודה בו מתבצעת עבודת תכן הנדסי1.

מקומות המפתחים יישומי מחשב להנדסה2.

מקומות עבודה בתחומים נלווים כגון: גרפיקה ממוחשבת, פיתוח 3.
תוכנה, וכד'

דוגמה לתכנון: כיצד לתכנן את תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים היא מוצר לכל דבר עם דרישות, אילוצים, 1.

משאבים, ואמצעים. 
קובץ הדרכה תוך שימוש בשיטות תכן: 2.

 http://www.eng.tau.ac.il/~yoram/info/ReichSpecializationSelection.pdf

שאלות על המסלול או הדוגמה: פרופ' יורם רייך חדר 230 או 3.
באימייל

http://www.eng.tau.ac.il/~yoram/info/ReichSpecializationSelection.pdf


הקורסים נושאי
המכונות תורת

חישוב• שקולים ומכניזמים יסודיים מכניזמים מיונן קינמטיות מערכות של מבנה
קינמטיות מערכות של לאנליזה שיטות קינמטיות מערכות של חופש דרגות מספר

שיטות למיניהן אנליטיות ושיטות וקטורים הפרדת רגעי מרכז מהירות בבואת
דיפרנציאלים שיניים גלגלי ממסרות במכניזמים התמדה וכוחות תאוצות לחישוב

במחשב מכניזמים לייצוג שונות שיטות קינמטית לסינתזה שיטות ופלנטריות
לסינתזה שיטתיות גישות ומעלה ראשון מסדר אינפי מכניזמים מתקדמים נושאים

קינמטיות מערכות של

מכניות מערכות בתכן מתקדמים נושאים
ואלקטרו• מכניות מערכות של רחב במגוון מכניות מערכות של הפעולה עקרונות

מכאנית בקרה עם מערכות חופש דרגות בעלי סיבובים הפחתת מערכות מכניות
כלי מימדיות תלת מערכות של מתקדם תכן ועוד תנועה כיווני להפיכת מערכות
בהן המיוחדות התכונות מימדיות תלת מערכות לתכנון פרויקטיבית גיאומטריה

מימדיות תלת מכאניות מערכות בתכן לנצלן וכיצד



הקורסים נושאי

מחשב בעזרת גרפיקה
הטלים• ראי תמונות סיבוב מתיחה הזזה טרנספורמציות הכרה מעבדת מבוא

תוכנה ממוחשבת לגרפיקה חומרה נסתרים קוים הורדת פרספקטיבה
תקנים גאומטרים מודלים תוכנה של כללי מבנה דוגמאות ממוחשבת לגרפיקה

מימדיים תלת משטחים תוכנות בין למעבר

ושיטות מבוא הנדסי תכן
הגרפים• תורת ולוגית מתמטית תשתית ותכונותיהם פיתוח תהליכי למוצרים מבוא

חלופות בין בחירה רעיוני תכן שיטות עצמים מונחה ניתוח אופטימיזציה
שיטת מערכת ניתוח ותהליכים מערכת מידול ו שיטות

מ תיב כלי הנדסי מידע ניהול מתקדמים נושאים יצירתי תכן


